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ALTRUÍSMO OU AUTOAJUDA

Imagine que você acabe de ajudar uma senhora simpática que tem dificuldade de
andar a atravessar uma rua. Ao terminar a travessia, ela lhe agradece com um grande
sorriso no rosto e você se sente muito bem por a ter ajudado. Nessa situação, qual teria
sido a sua motivação para ajudar essa senhora?
Uma possível resposta é que a empatia o induziu a essa atitude altruísta, ou seja, o
seu objetivo é aumentar o bem-estar do outro. Outra possibilidade de resposta é que o seu
ato solidário tenha sido influenciado por autoajuda, por uma motivação egoísta, ou seja,
um estado motivacional visando a aumentar o seu próprio bem-estar, por meio de
reconhecimento e alívio da própria consciência.
Muitos acreditam que todas as ações bondosas são movidas por motivações
egoístas, já que, quase sempre, podemos nos beneficiar – mesmo que indiretamente –
quando ajudamos outra pessoa (no exemplo anterior, o benefício poderia ser a boa fama
ou o sentimento positivo dirigido a nós resultante da ajuda).
Nos últimos 30 anos, um talentoso psicólogo social da Universidade do Kansas,
C. Daniel Batson, conduziu uma série de experimentos para estudar a existência de
motivações verdadeiramente altruístas, induzidas pela preocupação apenas com o próximo.
Essa hipótese propõe que a preocupação que sentimos quando observamos alguém em
necessidade resulta em uma motivação altruísta para reduzir a necessidade do outro. Nesse
estudo, ele prova que há sim possiblidade de haver altruísmo verdadeiro e que pode haver
no coração de alguns um desejo puro de cuidar da próximo.
É extremamente necessário pensar a respeito das motivações que fundamentam
as nossas atitudes... Por mais que o discurso seja bonito, aparentemente coerente e repleto
de um tom religioso, o que de fato interessa no Cristianismo é aquilo que apenas o Senhor
vê e sabe: a coerência entre a correta doutrina que proferimos e a vida agradável a Deus
que praticamos.
No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versos do 41 ao 44, o Senhor Jesus
aponta para a necessidade de haver coerência entre o que se faz e o que se sente. Na oferta
da viúva pobre, é possível perceber que o discurso da vida e das relações tem mais valor
do que os atos rituais, do que a aparência religiosa e do que discurso vazio de vida.
É necessário olhar para os versículos anteriores a esse texto para entendermos um
pouco melhor essa passagem. Jesus critica os escribas, conhecedores da Palavra, que estavam
a orar com belas palavras e a viver com péssimas atitudes. Em seguida, Jesus vai ao templo
para analisar a atitude do povo ao ofertar. E faz uma constatação paradoxal: duas moedinhas

valem mais do que grandes quantias.
Isso acontece, pois o Senhor vê um coração
sincero, honesto e abençoador. A atitude, a
ação da viúva é tão linda que Ele reúne os
discípulos. Tal fato acontece no evangelho
de Marcos só em momentos de extrema
importância (Mc 3.13 – Escolha dos
discípulos; Mc 6.7 – O envio de dois em
dois; Mc 8.1 – Segunda multiplicação dos
pães; Mc 8. 34 – “ Se alguém quer vir após
mim... Mc 10.43 – “... quem quiser se tornar
grande seja o que vos sirva...”).
Esse gesto da viúva é tão importante
que Jesus também reúne os discípulos. O
que Jesus queria ensinar a respeito da atitude
daquela mulher? O que aquele simples
ofertar tinha de tão especial? A motivação.
Com certeza, algo que chamou a
atenção de Jesus na atitude da viúva foi o
que a impulsiona a agir, o que a motivou, o
que foi a mola propulsora para ela fazer o
que fez. Ela não queria apenas cumprir o
rito das ofertas, sua atitude foi além das
formalidades. Vai além da necessidade de
estar incluída no grupo de ofertantes... Ela
age motivada pelo amor, pelo prazer e pela
sinceridade de um coração que casa teoria e
prática, conhecimento e vida...
O que o impulsiona a agir? Quais
são as suas reais motivações? A atitude da
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viúva teve destaque, pois ela não era uma
mera cumpridora de ritos, de costumes...
Quando você se relaciona com algum irmão,
quando fala algo, quando faz algo, quando
ora... Quais são as suas reais motivações? O
que o impulsiona a tomar uma atitude?
Costume, aparência, revanchismo... Será que
temos agido como os escribas ou como
aqueles que davam grandes quantias?
Somente para que as pessoas vejam? O que
tem motivado as suas palavras e
relacionamentos? Quando vem adorar, você
faz isso por quê?
A minha oração é que nossas
atitudes tenham motivações santas, que o
nosso amor não seja apenas de palavras, mas
de fato e de verdade, que o nosso altruísmo
seja verdadeiro, que tenhamos motivações
fundamentadas no amor ao Senhor e aos
irmãos, pois isso merece destaque diante de
Deus, pois, conforme I Sm 16. 7 e Hb 4.
13, o Senhor não vê como o homem: o
homem vê a aparência, mas o Senhor vê o
coração e todas as coisas estão descobertas
e patentes aos Seus olhos. Haja amor, aja
com amor!
Rev. Renato Porpino

Notícias Gerais

Caros Visitantes, Sejam bem-Vindos à Catedral Presbiteriana
do Rio - É um privilégio tê-los conosco neste dia. Vocês, suas
famílias e amigos são muito bem-vindos à Catedral Presbiteriana.
Nós os recebemos com alegria e os acolhemos com amor fraternal.
Sintam-se à vontade entre nós. Adoremos juntos ao Senhor.
Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reunir-se-á na próxima
quarta-feira, dia 21, às18 horas. Pastores e
presbíteros estão convocados, e a Igreja,
convidada a orar por seus líderes espirituais.
Atos do Conselho
O Conselho esteve reunido e deliberou
sobre os seguintes assuntos:
1. Recebeu e orientou os candidatos a
diácono na AGE de 11/11/2018.
2. Recebeu solicitação de Carta de
Transferência de Maria Cecília Leandro
Patrocínio, para a I P do Caju; e do Diác.
Victor Hugo Canto Costa, para a I P
BETÂNIA - CUIABÁ (MT). Em
decorrência, resolveu atender e deu baixa
no Rol de Membros.
3. Registrou os falecimentos dos seguintes
membros comungantes, não comunicados
pelas famílias, identificados após consulta,
pela internet, a órgão oficial: Ary Francisco
de Andrade - 26/04/2018 (87 anos);
Eduardo Pires Bezerra - 04/06/2012 (81
anos); Elizabete Conceição de Morais - 22/
05/2015 (83 anos); Everaldo Lopes
Rodeiro - 13/09/2005 (72 anos); Francisco
Sarges da Rocha - 03/03/2018 (81 anos);
Hilda de Jesus Santos - 21/07/2002 (93
anos); Isaías Calhau Barbosa - 23/08/2018
(84 anos); Jayme Baptista dos Santos - 31/
12/2017 (82 anos); Juracy Barbosa Ribeiro
- 06/08/2011 (77 anos); Maria Lessa Heier
- 25/12/2016 (87 anos); Marilda da
Encarnação Adorno Vassão - 01/07/2017
(80 anos); Marilda Pereira Gonçalves - 13/
02/2011 (81 anos); Pedro Alves Leite - 09/
07/2008 (79 anos); Sylveria Viana de
Magalhaes - 10/07/2018 (84 anos); Waldir
Rodrigues da Cunha - 28/02/2014 (81
anos); Zulmira de Jesus - 13/06/2016 (82
anos). Em decorrência, deu baixa no Rol
de Membros.

4. Recebeu e registrou carta da Junta
Diaconal, informando a diretoria eleita para
o ano de 2019.
5. Recebeu a solicitação e aprovou a cessão
do Templo para o casamento de Igor de
Sousa Nunes de Matos e Renata Martins
Mantuano; sendo a noiva membro de igreja
batista.
6. Elegeu a Mesa do Conselho para o ano
de 2019 que terá a seguinte composição:
Presidente: Rev. Isaías Cavalcanti; VicePresidente: Presb. Guaraci Sathler; 1º
Secretário: Presb. Paulo Raposo Correia; 2º
Secretário: Presb. Assuero de Oliveira Silva;
3º Secretário: Presb. Guilherme Beda de
Amorim Sayão; 1º Tesoureiro: Presb. Walter
José Gomes de Barros Santos; 2º Tesoureiro:
Presb. Renan Jardim de Souza.
APAS – A APAS - Associação Presbiteriana
de Ação Social é uma ONG criada pela
Catedral e, dentre os seus objetivos, deve
manter projetos consistentes de Educação
e propor cursos profissionalizantes. Hoje,
dispomos dos seguintes cursos:
 Inscrições abertas: Alfabetização de
Jovens e Adultos; Integração Digital.
(Contatos: 99927-1304 ou 3916-3863 –
Diác. Charles Mattos)
 Turmas montadas e em curso: PréVestibular comunitário; preparatório para
Mestrado; Inglês Instrumental para
Mestrado; Aulas de Coro, Piano e Flauta.
SESC: Estamos criando uma parceria. Em
breve disponibilizaremos oficinas
profissionalizantes.
Acesse também www.apas.rio.br. Se você
sentir no coração o desejo de apoia nossos
projetos, contribua através do Banco do
Brasil – Agência: 12521; conta Corrente:
113057-9. CNPJ: 03.718.383/0001-26.

“Abrace a Catedral Presbiteriana”
www.abrace.catedralrio.org.br
Nossa campanha prossegue visando à
restauração da fachada de nosso templo. Todo
investimento feito poderá ser integralmente
restituído pelo IR, Imposto de Renda,
utilizando os incentivos fiscais da Lei Rouanet,
até o limite legal de 6% para pessoas físicas e
4% para pessoas jurídicas. O site acima
mencionado traz todos os detalhes necessários
ao seu investimento, que pode ser feito até o
final do mês de dezembro. Todos os
investimentos usando o seu imposto de renda,
somente poderão ser realizados através do site
do Projeto. Se você não desejar investir
utilizando este incentivo, poderá fazer sua
doação através de depósito bancário na conta
da igreja específica para isso. Veja abaixo os
dados bancários para fazer esta doação. Este
Projeto foi concebido neste formato, face aos
elevados custos desta restauração e ao fato do
nosso templo estar tombado pelo INEPAC.
O Instituto Cidade Viva é um parceiro nesta
campanha, elaborou o Projeto e obteve sua
aprovação junto ao Ministério da Cultura, o
que permitiu a restituição dos valores investidos
via IR. Todos nós podemos ser divulgadores
deste Projeto e aqueles que têm imposto a
pagar serem investidores, na certeza que o
Senhor da igreja estará abençoando os esforços
de todos nós para tornar realidade este Projeto,
para Glória de Deus. Banco Bradesco - nº 237.
Agência: 473-1. Conta Corrente: 94.273-1.
Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. CNPJ:
34.052.324/0001-95
Culto de Ações de Graças no dia 22 de
Novembro (quinta-feira)
Marque em sua agenda! Com alegria
estaremos juntos agradecendo ao nosso
Deus por todas as bênçãos recebidas. O
culto começará às 19:30h e teremos como
mensageiro o Rev. Marcelo Gualberto,
diretor da Mocidade para Cristo, em Belo
Horizonte. Traga frutos de sua preferência
e 1k de alimento não perecível para
abençoar vidas. Convide familiares e amigos.
É uma grande oportunidade de falarmos
também do amor de Deus. Dia Nacional
de Ações de Graças: um dia de gratidão
por um ano de bênçãos!

Projeto Caixa de Sapato
Estamos recebendo as caixas. E este ano
iremos visitar e presentear os idosos do Lar
Samaritano, o Clube dos Paraplégicos e
crianças da IP de Nova Belém, em Japeri.
Prazo para entrega: 22 de novembro, até o
Culto de Ações de Graças. Capriche!
Leila Gomes de Barros Santos
Aos 86 anos, nossa querida irmã foi
chamada à presença de Deus. Viveu no
Senhor e para o Senhor e recebeu a
aprovação dele. O seu falecimento ocorreu
às 18:40h do dia 13, a Cerimônia da
Esperança Cristã aconteceu no dia 15, às
09h e a cremação às 10h. A Cerimônia da
Esperança Cristã foi oficiada pelo Rev. Isaías
Cavalcanti, Rev. Renato Porpino e Rev.
Guilhermino Cunha e outros pastores e
outros irmãos. Nossa Irmã Leila Barros, era
uma crente fiel a Deus, de excelente
testemunho cristão, muito educada e
amorosa, assídua à Igreja e Sócia atuante da
SAF Rio (tesoureira por vários anos), uma
dama cristã. Deixa profunda saudade no
coração dos filhos: Presb. Walter José
Gomes de Barros e Nadir Gomes de
Barros; da Nora Viviane Cunha; dos netos:
Guilherme Cunha e Gabriel Cunha;
sobrinhos, família e amigos. A morte de Leila
Barros surpreendeu a todos que a
conheciam e a amavam. Deus é soberano
para chamar para si os seus eleitos, no
momento que lhe aprouver! Que o Deus
de paz e de consolação conforte esta família
bendita do Senhor. “Combati o bom
combate, completei a carreira, guardei a fé. Já
agora a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele
Dia; e não somente a mim, mas também a
todos quantos amam a sua vinda.” II Tm 4.
7-8
“Ministério de Intercessão”
O Ministério de Intercessão convida a
Igreja, para vigília dia 30, sexta-feira, das 18h
às 24h. “Tema: Porque os olhos do Senhor
repousam sobre os justos, e seus ouvidos
estão abertos às suas súplicas.” Venha
agradecer as bênçãos recebidas.

Sociedade Internas

No 4o com Deus - VENTOS
“Mas receio que, assim como a serpente
enganou a Eva com a sua astúcia, assim
também seja corrompida a vossa mente e
se aparte da simplicidade e pureza devidas
a Cristo”. (2 Coríntios 11.3)
Como barcos reagem à brisa, a ventos,
tempestades, tufão ou furacões? Se não
estivermos ancorados na Rocha, mas em
terreno árido das doutrinas diversas do
mundo como a religião ou doutrinas deste
mundo, proporcionadas por aquele que
corrompe, que é o pai da mentira, facilmente
seremos levados pelos ventos da vida que
nos aflige, nos impulsiona e nos leva pra
onde não desejamos?
VENTOS é o nosso último evento, nao
perca. Teremos conosco o Presbítero LUIZ
CASEIRA, em 25NOV às 17h30. Fique
atento ao site da Catedral, pois daremos
mais detalhes (ou novodades) sobre o
evento. “No 4o com Deus, o melhor lugar
para se estar.”
Aniversário do Movimento Oásis
Acontecerá no dia 25 de novembro,
domingo, às 19h. Estaremos louvando a
Deus por 29 anos de vida do Oásis. Venha
participar conosco!,

Direitoria do INPAR
No dia 22/10/2018 foram eleita a nova
Diretoria do Instituto Presbiteriano Álvaro
Reis para o período de 2019-2021:
Presidente: Preb. Antonio Cláudio de
Carvalho; Vice-Presidente: Presb. Jackson
Carvalho; 1º Secretário: Diác, Nelnso de
Paula; 2º Secretário: Diác. Manoel Rocha;
1º Tesoureiro: Presb. Jorge Apocalypses; 2º
Tesoureiro: Presb. Vitor Camarinha;
Procurador: Presb. Nelson Loureiro.
Assembleia Geral da Igreja Elegeu 8
Diaconos - 11/11/2018
Foram Eleitos os seguintos imãos:
1 - Charles Mattos dos Santos (Reelição)
2 - Jonas de Souza (Eleição)
3 - Jorge Carlos Camacho Correo (Eleição)
4 - José Arteiro Torres de Mesquita (Eleição)
5 - Luiz Cláudio P. do Nascimento(Reelição)
6 - Luiz Henrique Inácio de Souza (Reelição)
7 - Marcelo F. de Castro Freitas (Reelição)
8 - Walter Cascardo Carneiro (Eleição).
Parabéns, estimados irmãos! Que Deus os
abençoe e os use no ofício diaconal

O Sistema Presbiteriano – Da Providência.

Pela mui sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e
imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande criador de todas as coisas,
para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia,
sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas,
desde a maior até à menor.
Posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa
primária, todas as coisas acontecem imutável e é infalivelmente, Deus ordena que elas
sucedam, necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das cousas
secundárias.
Na sua providência ordinária, Deus emprega meios; todavia, ele é livre para
operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo seu beneplácito.
(CFW – CAP. V – Da Providência – I – II)

JUNTA DIACONAL
Escala de Plantão Diaconal: Dom 18
Nov. Equipe B:
George
Washington, Jerson Neto, Adeclen
Santos, Adolfo Correia, Elizabeth
Sabino, Iracema Ferreira, José Arteiro,
José Vinícius,
Ricardo Dowsley (Púlpito 8h),
Rodrigo Nobre (Púlpito 10h30), e
Victor Hugo (Púlpito 19h).
Qui 22 Nov. – George Washington
Próxima semana: Dom 25 Nov. Equipe C: Roberto Marinho,
Willians Araújo, Antônio Renato,
Carlos Cândido, Charles Mattos, David
Pereira, João Henrique, Leandro
Trindade, Lilian Canto (Púlpito 8h),
Mário Sérgio (Púlpito 10h30), e
Sérgio Santos (Púlpito 19h).
Qui 29 Nov. –Roberto Marinho
Ações de Graças - Na próxima quintafeira, 22 Nov. às 19h30, vamos estar
celebrando ao Senhor o Culto Nacional
de Ações de Graças. Oportunidade de
estar mos reunidos para louvar ao
Senhor e agradecer por todas as bênçãos,
sustento, livramentos e bondade
recebidas. Venha participar com alegria
no coração, trazendo o fruto de sua
preferência além de alimento não
perecível. Após o culto a JD fará a
contabilidade e divisão de todos
alimentos, que serão doados às
instituições filantrópicas apoiadas pela
Igreja.
Culto ao Senhor - Seja Muito Bemvindo à Casa de Deus. Aproveite esse
momento precioso e único de Culto ao
máximo, e NÃO PERMITA que
seu CELULAR ou CONVERSAS

DESNECESSÁRIAS
sejam
obstáculos para sua comunhão e do
próximo com o SENHOR. Louve ao
Senhor com toda sua alma; Coloque sua
ansiedade diante de Deus em oração;
Abra seu coração para receber a Palavra
de Deus; Em resumo: Seja Muito
Abençoado!
Segurança - Precisamos ser prudentes
e vigilantes quanto àsegurança pessoal
e patrimonial de nossa Igreja. Ao
verificar uma situação anormal ou
suspeita avise de imediato aos vigias
e Diáconos para que as medidas
necessárias possam ser tomadas.
SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina
Deptº Dorcas - reunião hoje, às
16:30h, na sala da SAF.
Deptº Eunice - reunião hoje, às 17h,
na sala da rampa.
Deptº Ana e Lidia- reunião dia 21, 4ª
feira, às 14:30h na casa de Ernestina e
Ester.
Deptº Ebenézer - reunião dia 21, 4ª
feira, na Igreja.
Deptº Ilka Paiva - reunião dia 21, 4ª
feira, na Igreja.
Deptºs Jerusalém e Maria Reisreunião em conjunto, dia 21, 4ª feira,
na Missão Vida. Van saindo da Igreja às
13h.
Deptº Helen Simonton - reunião dia
22, 5ª feira, ás 14:30h, na Igreja.

Liturgia

Sociedade Internas

Deptº Ruth Pinho - reunião dia 24,
sábado, às 15h , na casa de Patrícia
Galrão.
Dia Nacional de Ação de Graçasculto ao Senhor, dia 22, 5ª feira, às 19hs.
Venha agradecer a Deus as bênçãos
recebidas.
ECCC
Encontro de Casais com Cristo
Tema do Ano: AMAR, QUAL É O
SEGREDO?
Última Reunião de Estudo e Oração:
aconteceu no dia 13 de novembro,
(terça feira), fechando o nosso tema
“Fé”, abordado nas reuniões de Estudo
e Oração deste ano. O Pb Jorge
Apocalypses trouxe uma reflexão sobre
“a vida de Jabez”e aproveitamos. para
orar uns com os outros e pelos outros!
Confraternização de Final de ano:
será um almoço natalino no dia 1º de
Dezembro aqui na Catedral. O
investimento será de R$ 70,00 por casal.
Tivemos muita procura ao longo da
semana passada e a quantidade de mesas
disponibilizadas
foram
todas
preenchidas. Procure o Casal Rejane e
João Gomes para deixar seu nome na
lista de espera.
XXIII RECCC – Lançado no último
Reencontro e relançado na terça feira
passada. Será no Hotel Porto Real –
Mangaratiba – RJ – 25 a 27 de Outubro
de 2019. Nosso Preletor é o Pr Atilano
Muradas, da Igreja Batista Getsêmani
(Belo Horizonte). As inscrições estão
abertas e a procura está muito boa. Por

isso garanta logo a sua vaga para não
ficar na lista de espera. Fichas de
inscrição e maiores detalhes procurar
o Casal Rejane e João Gomes.
ANOTE AÍ... e venha estar
conosco:
27/11 – Reunião Mensal do ECCC de
2018 – Sub Tema “O Jogo do
Século”
2/12 – Cantata de Natal do Coral do
ECCC às 19:00h - “Vimos Sua
Glória”.
4/12 – Última reunião do ECCC de
2018 – Contando as bênçãos
recebidas.
8/12 – Bazar da Amizade a partir
das 10:00h. O ECCC estará com a
Barraca do Bolinho de Bacalhau e
Rosquinha
Bodas – O ECCC parabeniza os
casais que completam aniversário de
casamento, desejando que as bênçãos
de Deus sejam derramadas sobre cada
família. O casamento deve ser feito
de amor, de respeito e admiração.
Deve sobreviver ao fim da paixão, a
tor mentas e a qualquer tipo de
tentação. Num casamento deve haver
diálogo, não discussão.
ECOS DA CATEDRAL
Estamos terminando o ano e muito
felizes por estarmos perseverando no
Estudo, Comunhão, Oração e
Serviço. Aprendemos muito. Não
permita que o ano acabe sem que você
tenha
visitado
um
dos
nossos pequenos grupos. Nosso
contato é ecos@catedralrio.org.br.
Apareça.

Culto Devocional
- 8h “LOUVAR-TE-EI, SENHOR, DE TODO O
MEU CORAÇÃO...” (SALMO 9.1)
Prelúdio
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Celebrai com júbilo ao
SENHOR, todas as terras. Servi ao
SENHOR com alegria, apresentai-vos
diante dele com cântico.” (Salmo 100.1-2)
Congregação: “Sabei que o SENHOR é
Deus; foi ele quem nos fez, e dele somos;
somos o seu povo e rebanho do seu
pastoreio.” (Salmo 100.3)
Dirigente: “Entrai por suas portas com
ações de graças e nos seus átrios, com
hinos de louvor; rendei-lhe graças e
bendizei-lhe o nome.” (Salmo 100.4)
Todos: “Porque o SENHOR é bom, a sua
misericórdia dura para sempre, e, de
geração em geração, a sua fidelidade.”
(Salmo 100.5)
114 HNC – “Brilho Celeste.”
Oração de Adoração

“... O QUE CONTRIBUI, COM
LIBERALIDADE....” (ROMANOS 12.8)
304 HNC – “A Voz do Evangelho.” – 1ª
e 3ª estrofes
Oração de Consagração: Diác. Ricardo
Dowsley
Pastorais

“DÁ OUVIDOS, Ó DEUS, À MINHA
ORAÇÃO...” (SALMO 55.1)
Motivos de Oração
Grupo Soli Deo
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“DÁ-ME ENTENDIMENTO, SEGUNDO A
TUA PALAVRA.” (SALMO 119.169)
Leitura Bíblica: Mateus 25.31-34 - Presb.
Newton Alvarez
Grupo Soli Deo
TEMA DA MENSAGEM
“O Senhor Voltará”
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

“... SEDE FERVOROSOS DE ESPÍRITO,
SERVINDO AO SENHOR.”
(CL 3.24)
Cântico: “Cristo Vem Me Buscar”
1. Cristo vem me buscar,
Para o céu me levará,
O Cordeiro prometido voltará!

(Bis)

Oh! Glória, Aleluia!
Maranata! Vem, Jesus!
Sou liberto pelo sangue dessa Cruz.
Tenho o Consolador,
Sua glória e esplendor,
Sou liberto pelo sangue do Senhor! (Coro)
2. Ele manda atento estar,
Vigiar e sempre orar,
Para o toque da trombeta escutar! (Bis)
3. Oh! Que gozo vou sentir,
Com os anjos a cantar,
Pois com Cristo para sempre vou morar!
(Bis)
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

Liturgia

Culto Matutino
- 10:30h Prelúdio

ADORAÇÃO AO
DEUS TRIÚNO
Litania de Adoração e Louvor:
Dirigente: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos
céus; e em toda a terra esplenda a tua
glória.” (Salmo 57.2)
Mulheres: “Assim, eu te contemplo no
santuário, para ver a tua força e a tua
glória.” (Salmo 63.2)
Homens: “Porque a tua graça é melhor do
que a vida; os meus lábios te louvam.”
(Salmo 63.3)
Coral: “Assim, cumpre-me bendizer-te
enquanto eu viver; em teu nome, levanto
as mãos.” (Salmo 62.4)
Todos: “Celebrai com júbilo ao
SENHOR, todos os confins da terra;
aclamai, regozijai-vos e cantai louvores.”
(Salmo 98.4)
18 HNC – “Deus dos Antigos.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis
AO

CONSAGRAÇÃO
DEUS PROVEDOR
“Ofertas.”

E bênçãos dá-me a flux.
Sim, dá-me sempre o que ofertar
À causa de Jesus! Amém.
63 HNC – “As Muitas bênçãos.”
Oração de Consagração: Diác. Rodrigo
Nobre
Pastorais

2. Um só rebanho, um só Pastor,
Fruto, ó Senhor, deste Teu grande amor.
Só nos gloriamos na Tua cruz.
Louvado sejas, bendito Jesus!
Louvado sejas, bendito Jesus!
3. Um só rebanho, um só Pastor,
Sim, esperamos, por Ti, ó Senhor.
É face a face que vamos ver

Quem nos amou e por nós quis morrer!
Quem nos amou e por nós quis morrer!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações

CONTRIÇÃO COM DEUS SANTO
Dirigente: “Quanto a mim, porém,
SENHOR, faço a ti, em tempo favorável,
a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela
riqueza da tua graça; pela tua fidelidade em
socorrer,” (Salmo 69.13)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Congregação: “Responde-me, SENHOR,
pois compassiva é a tua graça; volta-te
para mim segundo a riqueza das tuas
misericórdias.” (Salmo 69.16)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDIFICAÇÃO
NA PALAVRA DE DEUS
Leitura Bíblica: Presb. André Lima
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Jader Borges Filho

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A minha vida, com meus bens,
Provém de ti, Senhor!
Saúde, veste, abrigo e pão
São dons do teu amor!

Cântico: “Um Só Rebanho”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mordomo teu, eu quero dar
À Igreja, em proporção,
A quantas bênçãos recebi
De tuas próprias mãos!
Aceita a minha oferta, ó Deus,

1. Um só rebanho, um só Pastor,
Uma só fé em um só Salvador.
É teu amor que nos une aqui
E num só Espírito adoramos a Ti!
E num só Espírito adoramos a Ti!

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AO

DEDICAÇÃO
DEUS SUPREMO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Liturgia

Liturgia

Culto Vespertino
- 19h -

Prelúdio

“ADORAÇÃO AO SALVADOR”
Convite à Adoração
Dirigente: “Teu, SENHOR, é o poder, a
grandeza, a honra, a vitória e a majestade;
porque teu é tudo quanto há nos céus e
na terra; teu, SENHOR, é o reino, e tu te
exaltaste por chefe sobre todos.” (I
Crônicas 29.11)
Mulheres: “Rendei graças ao SENHOR,
invocai o seu nome, fazei conhecidos,
entre os povos, os seus feitos.” (I Crônicas
16.8)
Homens: “Cantai-lhe, cantai-lhe salmos;
narrai todas as suas maravilhas.” (I
Crônicas 16.9)
Coral: “Gloriai-vos no seu santo nome;
alegre-se o coração dos que buscam o
SENHOR.” (I Crônicas 16.10)
Todos: “Porque grande é o SENHOR e
mui digno de ser louvado, temível mais
do que todos os deuses.” (I Crônicas
16.25)
26 HNC – “Ao Deus Grandioso.” – 1ª,
3ª e 4ª estrofes
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

“CONSAGRAÇÃO AO REDENTOR.”
Leitura Uníssona: “Melquisedeque, rei de
Salém, trouxe pão e vinho; era sacerdote
do Deus Altíssimo; abençoou ele a
Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo
Deus Altíssimo, que possui os céus e a
terra; e bendito seja o Deus Altíssimo, que
entregou os teus adversários nas tuas
mãos. E de tudo lhe deu Abrão o
dízimo.” (Gênesis 14.18-20)

49 HNC – “Sempre Vencendo.”
Oração de Consagração: Diác. Adolfo
Correa
Pastorais

“EDIFICAÇÃO NA
PALAVRA DE CRISTO.”
Leitura Bíblica: Presb. Gelbson Improta
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Jader Borges Filho

“CINTRIÇÃO COM DEUS PELA
MEDIAÇÃO DE CRISTO”
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
COMUNHÃO COM O CORDEIRO DE DEUS
Ceia do Senhor:
Ministração do Pão
89 HNC – “Amor Sacrificial.”
Cântico: “Vem Cear.”
Cristo já nos preparou,
Um manjar que nos comprou
E agora nos convida a cear
Com celestial maná,
Que de graça Deus te dá
Vem, faminto, tua alma saciar
Vem cear, o Mestre chama, vem cear
Mesmo hoje tu te podes saciar
Poucos pães multiplicou, água em vinho
transformou
Vem cear, o Mestre chama, vem cear.

Eis discípulos a voltar,
Sem os peixes apanhar
Mas Jesus os manda outra vez partir;
Ao tornar à praia então,
Vêem, no fogo, peixe e pão,
E Jesus que os convida à ceia vir
Breve Cristo vai descer,
E a Noiva receber,
Seu lugar ao lado do Senhor Jesus;
Quem a fome suportou,
E a sede já passou,
Lá no Céu irá cear em santa luz.

Triste foi sua história:
Levado à cruz sem pecado algum.
Só porque me amou,
Morreu por mim e não hesitou.
Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o
Salvador,
Só por ele ganhei a vida eterna com Deus.
“SERVINDO A CRISTO COM ALEGRIA”
Cântico: “Te Agradeço.”
Por tudo o que tens feito,
Por tudo o que vais fazer,
Por tuas promessas e tudo o que és,
Eu quero agradecer
Com todo o meu ser.

Ministração do Vinho
300 HNC – “Igreja Militante.”

Homens:
Te agradeço, meu Senhor!
Mulheres:
Te agradeço, meu Senhor!

Cântico: “Calmo, Sereno e Tranquilo.”
Calmo, sereno e tranquilo,
Sinto descanso neste viver.
Isto devo a um amigo,
E só por ele eu pude obter.
Ele é Jesus, meu amigo,
Meu Senhor, o Salvador,
Só com ele ganhei a
Vida eterna com Deus.

Te agradeço por me libertar e salvar
Por ter morrido em meu lugar
Te agradeço, Jesus, te agradeço
Eu te agradeço, te agradeço.
Bênção Apostólica
Quíntuplo Amém
Poslúdio
Recessional
Anotações

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Segunda-feira 19: Isaías 40.21-31
Terça-feira 20: Atos 6.8-15; 7.59, 60
Quarta-feira 21: Efésios 4.25-32
Quinta-feira 22: Colossenses 3.12-17

Sexta-feira 23: Filipenses 2.1-11
Sábado 24: Hebreus 11.8-16
Domingo 25: Eclesiastes 5.10-20

Aniversário de Nascimento
Hoje: Fátima Maria Martins, Grace Elizabeth de Oliveira Cruz, Lúcia das Chagas e Silva,
Mauro Sathler Gripp, Rosilda do Nascimento, Sônia Maria Cruz Ferreira.
Seg 19: Diác. Gerbe Gomes de Barros, Maria José de Oliveira.
Ter 20: Ana Cristina da Silva Rangel, Heitor Lessa Pinto, Hilda Maria dos Santos Barros,
Vitória Maia Mendes da Silva.
Qua 21: Bruno de Almeida Ferraz, Luiz Garcia de Souza.
Qui 22: Ana Cristina Ferreira Mirrha, Andréa Azevedo Simões, Jéssica Azevedo Flores de
Oliveira, Maria Cristina Souza Lima Marques, Maria da Conceição Barbosa, Maria de
Fátima Morais de Oliveira Souza, Rose Any Almeida da Silva de Araújo.
Sex 23: Auremir de Lemos Monteiro, José Antônio Rodrigues, Larissa Maria de Paula
Rebouças da Costa, Severina Rodrigues de Araújo.
Sáb 24: Alayde Soares de Avilez, Ana Luíza da Silva, Ana Paula de Oliveira Rocha, Jonas
Pereira do Amaral, Márcia Mury Alves Porto, Maria Valneide Lauriano Sousa Julião, Vera
Lúcia Santos Gonçalves.
Aniversário de Casamento
Hoje: Presb. Ruy Fonseca Coelho e Shirley Dias Domingues Coelho, Diác. Fernando
Octavio Toledo da Silva e Francis Gonçalves.
Seg 19: Gilberto de Oliveira e Eliana Mondaini de Oliveira, Vanessa Corbage Engelberg e
Márcio Engelberg Moraes.
Ter 20: Evando Radicetti e Eunice Rodrigues Radicetti, Presb. Walter José Gomes de
Barros Santos e Viviane Cunha de Barros Santos.
Qua 21: Monique de Paula Pereira de Andrade e José Roberto de Andrade, Diác. Rodrigo
da Silva Nobre e Rachel Dias Fonseca Coelho Nobre.
Sáb 24: Adilson Carlini de Araújo e Elizabeth Clara Costa de Araújo, Raimundo Barbosa
Diniz e Euricéia Lima Diniz.
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Enfermos: Divaldo Barbosa Gomes, Diác. Gerbe Gomes, Diác. George
Washington Rocha Creazola, Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp, Edno
Gonzaga, Presb. Josmar Smith, Divino Peixoto, Romilda Lemes, Solange Ribeiro
Carvalho Stutz.
Outros Motivos: Pelo Estado e pelo Brasil.

Amor sem limites

ESCALA DE PREGAÇÃO
Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Guilhermi Cunha; 10h30min: Rev. Isaías Cavalcanti; 19
horas: Rev. Renato Porpino
ESCALA DE PRESBÍTEROS
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Olympio Bezerra 10h30min: Presb. Assuero Silva
19 horas: Presb. Getro Cunha
ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES
Próximo Domingo: Manhã: Cidinha Pereira - Teresinha Pereira - Amália Sena Noite:
Valéria Gorne

Durante a Rebelião dos Boxers na
China, em 1900, os missionários
encurralados numa casa decidiram
que a sua única esperança de sobrevivência estava em correr pelo
meio da multidão que clamava pela
morte deles. Com a ajuda de armas
que possuíam, eles escaparam da
ameaça imediata. Entretanto, Edith
Coombs, percebeu que dois de seus alunos chineses feridos não haviam escapado, correu de volta para o perigo. Ela resgatou um deles, mas tropeçou em sua
volta para buscar o segundo aluno e foi morta.
Enquanto isso, missionários em outro local haviam escapado e estavam escondidos no campo, acompanhados por seu amigo chinês Ho Tsuen Kwei. Porém, ele
foi capturado enquanto procurava uma rota de fuga para seus amigos escondidos e foi martirizado por recusar-se a revelar onde eles estavam.
Na vida de Edith Coombs e Tsuen Kwei vemos o amor que ultrapassa o caráter
cultural ou nacional. O sacrifício deles nos traz à mente a graça e amor maior do
nosso Salvador.
Enquanto esperava por Sua prisão e subsequente execução, Jesus orou ardorosamente: “…Pai, se queres, passa de mim este cálice…”. Porém, concluiu aquele
pedido com esse resoluto exemplo de coragem, amor e sacrifício: “…contudo,
não se faça a minha vontade, e sim a tua” (Lucas 22:42). Sua morte e ressurreição possibilitaram nossa vida eterna.
Culto Jovem: Todas as sextas, às 20h, no salão Álvaro Reis. Te esperamos!

